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Város Bálja nyolcadik alkalommal

FOTÓ: BOROS-SZIMA BEÁTA

2020. január 25 –én Létavértes Város Önkormányzata szervezésében, a művelődési ház munkatársainak koordinálásával ismételten
megrendezésre került a Város Bálja. A több mint 430 érdeklődő
miatt a rendezvény helyszíne az Arany János Általános Iskola uszoda feletti tornaterme volt.

Újabb országos bajnoki cím birtokosa

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Kelemen Sándor

A Magyar Ijász Szövetség szervezésében
február 2-án rendezték meg az IFAA Teremíjász Országos Bajnokságot Budapesten
(Csömörön). A versenyt 11 kategóriában és 6
korosztály számára hirdették meg.
Kelemen Sándor, a Keletei Turul Íjász Egyesület tagja a korlátlan vadászíjász versenyszám veterán kategóriában hibátlanul, 2 x
150, összesen 300 találattal ismét első helyezést ért el.
A Létavértesen élő Kelemen Sándor Országos Bajnokságokon eddig 5 arany és 2 ezüstérmet szerzett. (t)

- Évente egyszer meg kell állni fehér asztal mellett azokkal, akik
tesznek ezért a közösségért.
Ilyenkor nincs semmi más feladat, mint az egymással való törődés,
és szeretet – mondta a rendezvényen Menyhárt Károly polgármester.
Rövid képes összefoglaló a 4. oldalon.

Határmenti Néptánctalálkozó
Február 22-én, délután 13 órától hetedik
alkalommal kerül megrendezésre a Határmenti Néptánctalálkozó a művelődési ház
színháztermében.
Fellépő csoportok:
Péterszegi
Rozmaring
néptáncegyüttes
(Szentpéterszeg), Hortobágy néptáncegyüttes
(Debrecen), Csergető Néptánccsoport (Hajdúszoboszló Aranyvessző Társulat), Bokréta
néptánccsoport (Kraszna), Cserebingó néptánccsoport (Létavértes), Bajnóca néptáncegyüttes (Berettyóújfalu), Főnix néptáncegyüttes (Debrecen), Villongó néptánccsoport
(Létavértes), Toldi néptáncegyüttes (Nagyszalonta), Görböc néptáncegyüttes (Micske).
A talpalávalót a Bürkös együttes szolgáltatja.

FOTO: TB.

Cserebingó néptánccsoport 2018
A rendező Városi Könyvtár és Művelődési ház szeretettel vár minden érdeklődőt. Belépődíj nincs!

Országos II. hely

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és
az Oktatási Hivatal az elmúlt év őszén több
kategóriában országos művészeti versenyt
hirdetett általános és középiskolások részére „A Szent Korona és a magyar királyi
koronázási jelvények” címmel.
Rajz kategóriában Koszta Panna Mária, az
Arany János Általános Iskola nyolcadikos
tanulója, aki már két évvel ezelőtt is bizonyította tehetségét, 2. helyezést ért el.
Az oklevelet és az értékes tárgyjutalmat a a
Debreceni Pedagógia Oktatási Központban vette át. Szaktanára Máté József.
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Kééppvviisseellőő--tteessttüülleettii üülléésseekk

Röviden
Közel 11 ezer eskütevő

2020.
január
17-én
állampolgársági
eskütételre került sor a városházán, melyen
32 fő vett részt. Eddig összesen 10.954 fő
Rendelet
szerzett magyar állampolgárságot Létavértesen.
- ●
Közbeszerzési Bizottság

Tiszteletdíjakról

A testület 2020. januári ülésén módosította
a 15/2004.(IV.29.) számú rendeletet, mely
az önkormányzati képviselők tiszteletdíját,
juttatását és költségtérítését tartalmazza.
A módosítást követően a képviselő
bizottsági elnökként, tagként (több bizottsági tagság esetén sem) nem kaphat
havonta 20.000 forintot meghaladó
tiszteletdíjat.
A képviselői tagság alapdíja változatlanul
121.000.- forint.
A rendelet értelmében ülésenként a
bizottsági elnököt 10.000.-Ft, a bizottsági
tagot 5.000.-Ft tiszteletdíj illeti meg.

Közérdekű telefonszámok
Mentők
104
Tűzoltóság
105
Rendőrség
107
Segélyhívó
112
Belföldi tudakozó 1180
Létavértes Rendőrőrs
4281 Létavértes, Baross u. 9
Telefon: 52/ 585-052
Létavértes Önkormányzati Tűzoltóság
4281 Létavértes, Kossuth u. 4.
Telefon: 52/585-000
Orvosi ügyelet
4281 Létavértes, Árpád tér 11.
Telefon: 52/ 585-069, 376-334
Víz, szennyvíz-Debreceni Vízmű Zrt.
Ügyfélszolgálat: +36 52/ 513-506
Telephely: Létavértes, Debreceni u.1.
Telefon: 52/513-536
EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt
Ügyfélszolgálat: 06-40-210-210
Ügyfélszolgálati iroda:
Létavértes, Kossuth u. 4. fsz.3.
Közvilágítási hibabejelentés
Városháza, I. emelet 12. ajtó
Juhász Zoltánné 52/376-101
FŐGÁZ ügyintézés a postán: Kedd, Csüt.
Gázszivárgás, hibabejelentés:
+36 80 300-300 (éjjel-nappal)

Települési információk
a város honlapján
www.letavertes.hu

FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN

A testület által tárgyalt előterjesztések, elfogadott rendeletek és határozatok, valamint az
ülések videofelvételei elérhetők a város honlapján: www.letavertes.hu /Önkormányzat
A Képviselő-testület 2020. január 30 -i
soros testületi ülésének napirendje:
Polgármesteri jelentés
●
1. A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve
●
2. A Derecske-Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló
●
3. A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kökötött együttműködések felülvizsgálata ●
4. Különfélék
4.1. Berettyóújfalui Tankerület takarítási
karbantartási feladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási díjának módosítása ●

A Képviselő-testület 2020. február 13 -i
soros testületi ülésének napirendjén:

4.2. A DAHUT, valamint a Hajdúsági
Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodás módosítása ●
4.3. A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály
és SZMSZ módosítás elfogadása
●
4.4. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése című
15/2004.(IV.29.) Ör. sz. r. módosítása ●

4.5. Solymosi László beadványa Halas-tó
ügyben
●
4.6. Háziorvosi ügyelet működtetése ●
4.7. Iskolák felvételi körzethatárok
●
kialakításának véleményezése
4.8. Önkormányzati médiafelelős
megbízása
●
4.9. Gyűjtőedényzet kihelyezése. Létaszíve, Vértes- szíve
●
4.10. Műfüves pálya névadás
●

„Léta szíve” Vértes szíve”

1.) Létavértes Városi Önkormányzat és
intézményei 2020. évi költségvetése
●
2.) Létavértesi Közös Önkormányzati
Hivatal közös feladatellátásának finanszírozása
●
3.) Tájékoztató a 2019.évi adóbevételek
alakulásáról, a megtett intézkedésekről ●
4.) Különfélék
4.1. Polgármester 2020. évi szabadsága
4.2. Bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása

JELMAGYARÁZAT:
● = a jelzett anyag elérhető a város honlapján a
Helyi rendeleteknél, vagy a Testületi ülések
határozataiban.

Szabó Tibor képviselő kezdeményezésére és
közreműködésével elkészült a PET palackok
kupakjának gyűjtésére szolgáló két szív alakú
edényzet, melyek a Debreceni utcai óvoda
főbejáratánál és az Irinyi – Kassai utca
kereszteződésében, a hirdetőtábla előtt kerülnek
elhelyezésre. A kupakok eladásából befolyt
összegből beteg gyerekek felépülését kívánják
támogatni.
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A KÉPVISELŐTESTÜLET 2020. ÉVI ÜLÉSTERVE
Január 30 :
1. 2020. évi munkaterv elfogadása
2. Nemzetiségi Önkormányzatokkal való együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Február 13:
1. Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéseinek
elfogadása
2. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról
3. Polgármester 202 évi szabadságának jóváhagyása
Március 26 :
1. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról
2. A Nagylétai Református Egyházközség beszámolója a szociális
Otthon működéséről
3. Közbeszerzési terv 2020..év
Április 30 :
1. Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének
teljesítése.
2. Beszámoló a 2019. évi pénzügyi ellenőrzésekről
3. Beszámoló a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzésről
4. Tájékoztató a belső ellenőrzési tevékenységéről
Május 28 :
1. Tájékoztató Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2019.
évi tevékenységéről
2. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
3. Beszámoló a közrend közbiztonság helyzetéről Létavértesen
Június 25 :
1. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság munkájáról
2. Beszámoló a mezőőri szolgálat munkájáról
Szeptember 24 :
1. Beszámoló az önkormányzat és intézményei költségvetésének
2020. első félévi teljesítéséről
2. Beszámoló a Gyermeksziget Óvoda – Bölcsőde munkájáról
3. Beszámoló a bizottságok munkájáról
4. Létavértes Díszpolgára és Létavértes Városért Díj adományozása

A képviselő-testület februári 13-i ülésén tárgyalta meg az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetését, melynek
kiadási- és bevételi főösszege 2.691.717.610 forint.
Ennek része az idén befejezésre kerülő szennyvíz projekt, illetve a
közintézmények fűtéskorszerűsítését szolgáló geotermikus energiahasznosítás pályázati program átfutó összege is.
A korábban ipari park bővítésére, illetve külterületi utakra benyújtott
pályázatok a szükséges engedélyekkel rendelkeznek, de időközben a
költségek 50-60 %-kal emelkedtek, ezért indikatív árajánlatok bekérésére került sor. A többletforrás igények teljesítéséhez egy későbbi
testületi döntés szükséges.
Menyhárt Károly polgármester elmondta, hogy 2020-ban a kötelező
feladatok ellátására 639.472.474 forint normatív támogatás érkezik,
mely a jelenlegi számítások szerint a kiadások 66,3 % -ára nyújt
fedezetet.
Közmunka program keretében éves átlagban 81 főt kívánnak
foglalkoztatni. A mindennapos feladatok, felújítások megvalósítására kis létszámú szakipari tevékenységet ellátó egységet hoznak
létre.
Mintegy 51 millió forint felhasználásával kisebb fejlesztéseket
terveznek, részben saját forrásból, részben az előző évi pénzmaradvány felhasználásával. A saját bevételi forrásokat úgy ütemezték, hogy nem emelik az adókat, és változatlanul hagyják a bérleti, térítési- és sírhely díjakat.
Összességében az elfogadott költségvetés biztosítja a város és az
intézmények zavartalan működését.
(TB)
Az elfogadott költségvetés: www.letavertes.hu/Helyi rendeletek

Nyugdíjas klubok, körök találkozója
Január 30-án, a Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési ház
emeleti termébe nyugdíjas találkozót szerveztek a településen működő nyugdíjas klubok tagjai számára.

Október 29 :
1. Beszámoló Létavértes környezeti állapotáról, a környezetvédelem helyzetéről
2. Beszámoló a Városi Könyvtár és Művelődési ház munkájáról
November 26 :
1. Beszámoló az önkormányzat és intézményei III. negyedévi
költségvetésének teljesítéséről.
2. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

December 17:

1. Éves belső ellenőrzési terv elfogadása
2. 2021. évi rendezvényterv tárgyalása
Az ülések időpontja minden hónap utolsó csütörtöki napja.
Kezdési időpont továbbra is 14 óra.
Júliusra és augusztusra a nyári szabadságolások miatt nincs ülés
ütemezve.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Kötetlen beszélgetés keretében ismerkedtek, kicserélték gondolataikat a mindennapjaikról, érdeklődéssel hallgatták a másik klub híreit.
Abban a reményben köszöntek el egymástól, hogy találkozásaik
rendszeressé vállnak.
- Köszönettel tartozunk a művelődési ház dolgozóinak, Papp Zoltán
alpolgármester úrnak a sikeres rendezvényhez nyújtott segítségért –
mondta Guba Imréné, az Irinyi Nyugdíjas kör vezetője.
(TB)
www.letavertes.hu /Hírek
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23 órától Bátorfi Judit és Kerékgyártó Csaba (Debreceni
Rocksuli) műsora színesítette a programot.
FOTÓK: BOROS-SZIMA BEÁTA

Az első városbál 2007. január 27-én került megtartásra, melynek
sikeréhez sok segítséget nyújtott Vizelli Károly, a település akkori
alpolgármestere. Ez már a 13. rendezvény lehetetne, de volt olyan
öt év, amikor a testülettől a bál nem kapott kellő támogatást. Reméljük a folyamat nem szakad meg többet.

A zenét az est folyamán a Csá-Beat együttes szolgáltatta.
Tasó László, Menyhárt Károly, Tasi Sándor, Vályiné Pápai
Viola, Nagy Józsefné

Az est moderátorai: Nagy Józsefné és Vályiné Pápai Viola képviselők voltak. A bál fővédnöke Tasó László országgyűlési képviselő,
védnöke Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke
volt. A meghívásnak eleget tett több környékbeli polgármester és
egyházi vezető is.
A házigazdai és a védnöki köszöntők után a bált idén is a Valcer
Táncstúdió nyitotta meg.

A Valcer táncospárjai standard és latin táncokat mutattak be.
Ezt követte a vacsora, majd a táncmulatság.

A kísérő programok sorában minden érdeklődő kipróbálhatta szerencséjét a kaszinó játékasztalainál, és finom koktélok szolgálták a
jó hangulatot.
A vacsorát a szokásoknak megfelelően Tóth Zoltán és a Betekincs
étterem biztosította. A báli fotózást ismét Boros-Szima Beáta végezte
A sok egyéni, vállalkozói és civil közösségi felajánlásoknak köszönhetően az est folyamán két alkalommal is sok szép és értékes
tombola ajándékot sorsoltunk ki.

A rendező Létavértes Városi Önkormányzat ezúton is köszönetet
mond a sikeres szervezésért, a felajánlásokért, a sok segítségért,
támogatásokért!
Mindenkit szeretettel várunk a kilencedik városbálra 2021-ben!
Menyhárt Károly polgármester
Filmek, fotók a bálról: www.letavertes.hu /Hírek
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Ünnepi megemlékezés
a magyar forradalom és szabadságharc
172. évfordulója alkalmából

2020. március 13-én, pénteken

Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napját a Városi Könyvtár és Művelődési Ház
két rendezvénnyel ünnepelte, így városunkban a „Magyar Kultúra
Hete” került megrendezésre. Ezen a héten igyekeztünk jobban
odafigyelni kultúránkra, értékeinkre, hagyományainkra.

a hagyományoknak megfelelően
két helyszínen kerülnek megtartásra
a városi ünnepségek.
Részletek rövidesen a honlapon, facebookon, Twitteren, plakátokon.

XVIII. Városi borverseny
A Létavértesi Szőlősgazdák Egyesülete szervezésében, a Városi
Könyvtár és Művelődési ház támogatásával 2020. március 7 –én,
szombaton 18 órától a Kossuth utca 8. szám alatti iskolai ebédlőben kerül megrendezésre a városi borverseny hazai – vendég, vörös
és fehér borok kategóriában.
Nevezés: március 6-án, 18 –20 óra között a Kossuth u. 8. szám alatt.
Nevezési díj: 2.000 Ft/bor, egyesületi tagoknak 1.500 Ft/bor, mely
egy fő részére belépőjegyet is tartalmaz.

FOTÓ: VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰV. HÁZ

Január 14-én „Szépirodalmunk kész kabaré” címmel egy Irodalmi estre vártuk az érdeklődőket. A rendezvényen a magyar irodalom szórakoztató históriáit Erdei Sándor költő, újságíró osztotta
meg a közönséggel.

Jegyek elővételben vásárolhatók:
Belépőjegy ára: 3.000.- Ft
Lévai József, Létavértes, Tóth Á. u. 7. Tel: 0620/ 981 8632
Guba Csaba, Létavértes, Autós bolt, Tel: 0630/ 207 8300
Program:

Néptánc – Köszöntő – Eredményhirdetés – Vacsora
A jó hangulatot Budai Adorján és Budai Tibor biztosítja

Színházi előadás
Március 16-án, hétfőn 18 órától a művelődési ház színháztermében a Körúti Színház előadásában a MESEAUTÓ című zenés vígjátékot tekinthetik meg az érdeklődők. Főbb szerepekben: Lipták
Péter, Beleznay Endre, Gyebnár Csekka, Szabó Kristóf.

FOTÓK: KŐVÁRI KRISZTIÁN

A hét második felében a 2019- ben megrendezett Művésztelep
alkotásaiból rendezett kiállításra invitáltuk a lakosságot. A kiállítást
Erdei Sándor újságíró nyitotta meg.

A rendezvényt színesítette az Arany János Általános Iskola két
tanulójának, Bartos Eszternek és Jónás Rékának furulyajátéka.
Felkészítő pedagógus Zákányné Bogyó Anikó tanár. A kiállítás
vendéglátását Kertészné Ferenczi Viktória segítette. Köszönet a
támogatóinknak!

Belépőjegyek elővételben válthatók a Városi Könyvtár és Művelődési házban (Rózsa u. 1.). Belépőjegy ára: 2.800.-forint.
Pappné Szabó Mária intézményvezető
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A „Ketten” formációról

Fiam általános iskolai osztályfőnökeként ismertem meg Nagy
Zsoltot, a matematika – fizika szakos tanárt. A zenéről alkotott
hasonló elképzelése, a gitározás szeretete volt a közös nevező, és
hamar baráti viszony alakult ki közöttünk. A formációnk indulása
2019. szeptemberére datálódik. Zsolt nem szokott énekelni, Ő a
„gitáros szekció” vezetője – magyarázta Szatmári Imre, majd arról
is beszélt, hogyan egészültek ki ötös fogattá a decemberi koncertjükre.

Szatmári Imrét, a Városi Önkormányzat településfejlesztési iroda
főelőadóját nagyon sokan ismerik a városban. Itt született, és itt
élnek pedagógus feleségével és három gyermekükkel. De sokan
ismerik énekes – gitáros előadóként is. Találkozhattak vele iskolai
ünnepségeken, kiállítás megnyitón, a Megye Napja rendezvényen.
Barátai, Tatos István és Bertóthy Tamás felkérésére 3 – 4 éve élő
zenével pihenteti az Erdőspusztai Kék-, és az Irinyi Teljesítménytúra távjait teljesítőket. Legutóbb egy teltházas adventi esten arattak
nagy közönségsikert zenész barátaival: Nagy Zsolttal és Nagy
Imrével, illetve lányaival Grétával és Laurával.
- Kisiskolás korom óta szeretek énekelni- mondta érdeklődésünkre
Szatmári Imre. Azt szoktam mondani, hogy a magam „kísérésére”
vettem a kezembe gitárt, és autodidakta módon tanulgattam az
akkordokat. Aztán középiskolásként az idősebb kollégiumi társakkal esténként nagyon sokszor zenéltünk együtt – idézte fel.

Idő és pénz

Fiatal kamaszként természetesen a rockzene szabta meg az irányt.

A PASZSZ együttes

Nagy Imre és Nagy Zsolt
Minden újítás felé próbálunk nyitottak maradni, és természetesen
szeretnénk színesebbé tenni a repertoárunkat. Így vontuk be közös
ismerősünket Nagy Imrét, akit nagyon jól ismerünk zenéhez fűződő
kapcsolatairól. Néptáncos, táncoktató, a Sugalló együttes tagja. Reá
a ritmus hangszereken és hegedűn is számítunk. A lányaim éneklése -akikre nagyon büszke vagyok - sem teljesen új keletű dolog.
Többször énekeltek már velem, illetve az iskolában Zsolttal is.
Vannak még jó zenésztársak, akiket reméljük sikerül bevonni a
„Ketten” produkcióba. A közös örömzenéléshez legnehezebb a
próbák időpontját összeegyeztetnünk.

Papp István fotója

A középiskola után helyi haverokkal megalakítottuk a PASZSZ,
majd a Nehéz Eset nevű együtteseket. Több alkalommal szerepeltünk színpadon, de eközben már szólóban is felléptem -sorolta.
Akkor rengeteg időnk volt, de nem volt állandó próbatermünk,
pénz hiányában nem volt megfelelő felszerelésünk. Most már akad
pénzünk hangszerre, felszerelésekre, saját otthonunkban tudunk
próbálni, de sajnos az időből van a legkevesebb!
Mára –így negyvenen túl- már „mindenevőnek” mondanám magam. Kifejezett példaképem nincs, de a jó zenét, nagyon sok előadót és dalt szeretek.

FOTÓK: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Szatmári Imre és lányai Laura és Gréti
A folytatásról elmondta, hogy a sikeres decemberi fellépésük, a sok
gratuláció, a lányok sikere óriási motiváció számukra. Mindenképpen lesz folytatás. Terveik szerint április hónapban ismét színpadra
állnak, és június utolsó szombatján fellépnek a városnapon is.

Az adventi trió
Turóczi Barnabás
Lásd: www.letavertes.hu /Hírek
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PÁLINKA-, HÁZIKALÁCS- ÉS KOLBÁSZVERSENY
Ha nem vagy már diák, de mégis van házid, akkor itt a helyed!
A Rozsnyai Gyűjtemény 2020. március 14-én megrendezi a IX.
Létavértesi Pálinkaversenyt és a VIII. Házikalács- és Kolbászversenyt a Nemzeti Nap keretében.

A pálinkaverseny nevezési díja 1000.-Ft/fő, mely összegért 3 tétel
versenyeztethető. Több tétel esetén újabb 1000.-Ft-ért újabb 3 pálinka zsűriztethető.
Nevezési mennyiség: fél liter/tétel, melyeket az értékelés után el
lehet vinni.
A kolbász-, és kalácsverseny nevezési feltételei nem változtak,
azaz továbbra is ingyenesek.
Nevezési mennyiség: kolbász 30 dkg, kalács egy egész darab.
Kérjük, hogy pálinka- és kolbásznevezésüket március 13-ig adják le
a Rozsnyai Gyűjteményben, a kalácsokat március 14-én, 12 óráig
ugyanitt.
Szeretettel várjuk nevezéseiket!
Részleteket keressék plakátjainkon és a honlapon!
www.rozsnyaigyujtemeny.hu.
Elérhetőségeink: Létavértes, Irinyi utca 7.
Tel.: 06-52/376-763/113, vagy 30 1999 437,
e-mail: rozsnyai.gyujtemeny@gmail.com

Tehetségpont akkreditáció
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek szövetsége által Kiváló Akkreditált Tehetségpont címet nyerte el.

A sikerhez hozzájárult az óvodánkban több éve, magas színvonalon
folytatott tehetséggondozás, mely a nagycsoportos korú gyermekek
körében zajlik. A kisgyermekek szívesen örömmel vesznek részt a
tehetségműhely foglalkozásokon, ahol változatos módon szakmailag felkészült óvodapedagógusok dolgoznak velük.

Nyílt nap a tehetségműhelyekben

Január 29-én a tehetséggondozást végző óvodapedagógusok nyílt
napot tartottak a szülők részére, ahol betekintést nyerhettek a tehetségműhelyek munkájába.

Közgyűlés a Debreceni Vízmű Zrt – nél
2020. február 6.-án a tulajdonos tagönkormányzatok számára közgyűlést hívott össze a Debreceni Vízmű Zrt. igazgatója.
A többségi tulajdonos: Debreceni Vagyonkezelő Zrt. valamennyi
szervezetében kezdeményezte az Alapító okirat és a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítását.

FOTÓK: ÓVODA – BÖLCSŐDE ARCHÍVUMA

Tehetségműhelyek a nyílt napon
Megtapasztalhatták, hogy óvodapedagógusaink számára mennyire
fontos a tehetségígéretes gyermekek kiemelkedő képességeik fejlesztése, játékos formában.
A nagycsoportosok megmutatták, hogy milyen aktívak, kifejezőek,
és kreatívak, a kézművesség, az anyanyelv, a logikus gondolkodás,
az ének-zene, a környezetvédelem, és a mozgásos tevékenységek
területén.
A báb-dráma tehetségműhelybe járó gyermekek báb előadással
készültek a szüleik számára. Műhelyvezető óvodapedagógusaink a
félév során elért szakmai eredményeiket mutatták be a gyermekek
képességein keresztül, majd értékelték a szülők számára.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Ányos József vezérigazgató előterjesztése alapján a közgyűlés
elfogadta a határozati javaslatokat.
A különfélékben szó volt arról, hogy a Debreceni Víziközmű felvette a kapcsolatot az Innovációs-fejlesztési minisztériummal. Pályázati lehetőséggel szeretnék csökkenteni a hálózati veszteséget az önkormányzatok ivóvízhálózatainál.
Papp Zoltán alpolgármester

1 % felajánlás
Kérjük, idén is támogassa óvodánk gyermekeit, adója 1%-val!
Alapítványunk neve: A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért
Adószám: 18567317-1-09
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda - Bölcsőde
munkatársi közössége
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Lázár Ervin Program
A Berettyóújfalui Tankerületi Központhoz tartozó köznevelési
intézményekben is elindult a Lázár Ervin Program, amely az összes
általános iskolás tanuló számára lehetővé teszi, hogy évente egyszer
eljuthasson színházi, tánc- vagy cirkuszi előadásra, őshonos állatok
bemutatóhelyeire.

Óvoda - iskola átmenet

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Január hónapban az óvodapedagógusok látogatták meg a
szeptemberben iskolapadba ült diákjaikat. A látogatás során
mindenki megbizonyosodott arról, hogy intézményünk legkisebbjei
milyen szépen beilleszkedtek az iskolai közösségbe, valamint
képességeik és készségeik nagyon sokat fejlődtek.

Ezen program keretében elsős tanulóink ezen a napon A
Csizmadia, a Szélkirály és a Nyúlpásztor esete című előadást
tekinthették meg a Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési Ház
színháztermében.

Munkaközösségi foglalkozás
A Humán Munkaközösségünk első foglalkozása ebben a tanévben
a 3.a osztályban zajlott Bora Istvánné kolléganő segítségével. Az
osztályszintnek megfelelően barangoltak a főnevek birodalmában
különböző kooperatív és egyéb eszközökkel. A digitális
kihívásoknak is eleget téve több feladatnál az interaktív táblán lévő
feladatokat is végrehajtottak a gyerekek. Úgy érzem, hogy nagyon
sokat tanulhattunk, mind a kolléganőtől, mind a gyerekek
csoportban való együttműködéséből, tudásából. Köszönjük!

Köszönjük az óvodapedagógusok négy éves munkáját, valamint a
visszajelzést a gyermekek iskolai fejlődéséről!

Környezettudatosság 1
A környezetvédelemről és a szelektív hulladékgyűjtésről tanultak
3.a osztályos tanulóink. A foglalkozást a Nyírerdő Zrt. Debreceni
Erdészetének oktatóközpont vezetője Somné Huszti Anett tartotta.
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Nemzetközi könyvjelzőcsere-program
Janikovszky Éva Könyvtárunk idén is csatlakozott az Iskolai
Könyvtárak Nemzetközi Szervezete (IASL) által meghirdetett
nemzetközi könyvjelzőcsere-programhoz.
Könyvtárunk külföldi cserepartnere immáron harmadik alkalommal Portugália. Az Agrupamento de Escolas de Loureiro
iskolával sorsoltak össze bennünket.
A kapcsolatfelvételt Bui Roland angol szakos kolléga segítette.
A könyvkuckós gyerekek és Oláhné Kiss Emma vezetésével a
barkács szakkörös diákok nagy lelkesedéssel készítették el az
ajándékokat.

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Környezettudatosság 2

Elmemozgató nyelvi játékok
A kultúra napja alkalmából január 27-én délután 14:30-tól a felső
tagozatos diákokat NyelvÉszjárás nyelvi vetélkedő várta.
12 csapat mutatta meg kreativitását és ügyességét. Feladataik között
szerepelt nyelvtörők elmondása, totó megfejtése, szólások, közmondások lerajzolása és kitalálása.
A verseny két helyszínen zajlott. Az 5-6 évfolyamon Molnárné
Pelei Andrea, míg a 7-8. évfolyamon Milotai-Kiss Ildikó vezette a
megmérettetést.
Két kategóriában jutalmazta a zsűri: Bodnár-Oláh Ágnes, Csúth
Ildikó, Kissné Medve Anita, Mészárosné Imre Melinda, Szigetváry
Gergelyné a legjobbakat. Minden résztvevőnek gratulálunk!
Eredmények:

A napokban kaptuk meg a portugál könyvjelzőket, melyeket
örömmel vettek át tanulóink és pedagógusaink.
Milotai-Kiss Ildikó szervező pedagógus

Rendezvényterv
5-6. évfolyam:
1.
2.
3.

Nyelvtanulók 5.c: Pongor Jázmin, Tóth Viktória, Szabó Dorina, Vida Boglárka
Huncut Nyelvészek 6.b: Ágoston Lilla, Apai Zsófia, Nagy Eszter, Portörő
Fanni
Nyelvújítók 6.c: Moczok Ágota, Molnár Zsófia, Szabó Tünde, Oláh István

7-8. évfolyam:
1.
2.
3.

Észbontók 7.b: Bartos Eszter, Fekete Tamás, Iván Alexa, Szabó Renáta
Melléknevek 7.a: Apai Liliána, Balogh Lívia, Bozsóky Péter, Vlajk Johanna
Létai eszesek 8.b: Ágoston Dorottya, Balogh Mercédesz, Koszta Panna,
Veres Kristóf

2020. évi városi rendezvényterv: www.letavertes.hu/ Hírek
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Szülői értekezletek

Február 4-én és 5-én délután minden évfolyamon osztálykeretekben került megrendezésre a tanév második szülői értekezlete az
osztályfőnökök irányításával. Az első féléves munka értékelése, az
előttünk álló feladatok és programok valamint az aktuális problémák megbeszélése volt a téma. A részvételi arány 50%.

Félévzárás

A 2019/2020-as iskolai tanév első féléve január 24-én ért véget. A
tanulók eredményeiről január 31-én az E-napló online felületen
illetve írásban is tájékoztattuk a szülőket. Február 3-án, félévi értekezletet tartottunk. A gyűlésen elemzésre és értékelésre került az
első félév munkája illetve megfogalmazódtak a második félévre
tervezett konkrét célok és feladatok.

Lázár Ervin Program
A Berettyóújfalui Tankerületi Központhoz tartozó köznevelési
intézményekben is elindult a Lázár Ervin Program, amely az összes
általános iskolás tanuló számára lehetővé teszi, hogy évente egyszer
eljuthasson színházi, tánc- vagy cirkuszi előadásra, őshonos állatok
bemutatóhelyeire.

Az első félévben kiemelkedően teljesítő tanulók:
Kitűnők:
1.
osztály

Varga Péter
Tóth Bernadett
Balogh Anett

2.
osztály

Csikai Emese
Tóth Andrea
Tóthfalusi Balázs
Laczkó Lili
Kertész Marietta
Fekete Milán
Kósa Cintia

3.
osztály

Erdei Botond
Fekete Hunor
Zsiros Ábel
Demján Liliána

4.
osztály

Budai József
Jákób Levente
Molnár Anna
Németh Panna
Pongor Nelli
Szabó Anita
Virág Richárd

5.
osztály

Fekete Levente

6.
osztály

7.
osztály
8.
osztály

Jelesek:

FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Legifjabb növendékeink az előadás előtt
Ezen program keretében elsős tanulóink január 21-én A Csizmadia,
a Szélkirály és a Nyúlpásztor esete című előadást tekinthették meg
a Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési Ház színháztermében.

Versenyek és eredmények

Tóth Roland
Zsiros András
Guba Tibor
Lakatos Milán
Pongor Attila
Zudor Nóra
Zudor Réka
Belényesi Bence

Csikai Sára

Fekete József
Kovács Márk

Gratulálunk a kimagasló tanulmányi eredményt elért növendékeinknek és további eredményes tanulást kívánunk a második
félévben!

„Mert megérdemlem”

Iskolánk 8 alsó tagozatos tanulója 2020. január 24-én 3. alkalommal vett részt a "Járási Vándor Kupa" című játékos vetélkedő
sorozaton Derecskén. A délután szellemi és műveltségi feladatok
megoldásával, jó hangulatban telt.

A példamutató magatartású és szorgalmú, kitűnő vagy jeles tanulmányi eredménnyel rendelkező, legkitartóbb, a hétköznapi teendőkön kívüli plusz feladatokat vállaló, versenyeken részt vevő diákjaink idén is jutalomban részesültek a „Mert megérdemlem” pályázat keretében.
Az első féléves díjazásra február 12-én, szerdán került sor. A kimagasló teljesítményt nyújtó diákjainkat ebben a félévben is tanításmentes délelőttel jutalmaztuk.

Két egymást követő januári délutánon került megrendezésre az
Irinyis mesemondóverseny. A megmérettetés színhelye mindkét
napon iskolánk ebédlője volt.
Alsósaink január 29-én repítették el a megjelenteket a mesék világába. Kis "előadóink" örömmel, nagy átéléssel mesÉLTEK, a
jelenlévők pedig jól szórakoztak.
Közhely, de igaz, a zsűrinek nehéz dolga volt, s hosszas tanácskozás után az alábbi eredmények születtek:

Létavértesi HÍREK
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FOTÓK: ISKOLA ARCHÍVUMA

Kis mesélőink
1. hely: Csikai Emese 2.o. – Pongor Nelli 4.o.. II. hely: Dajka
Máté 3.o. III. hely: Jákób Levente 3.o.
Különdíj: Cseresznye Flóra 3.o.
A csütörtöki "mesedélután" főszereplői a felsős tanulók voltak. A
12 mese meghallgatása után a zsűri az alábbi eredményt hirdette ki:

Az Irinyi János Iskola legjobb úszói
Február 5-én tizenegy tanulónk Debrecenbe utazott a Megyei Úszóversenyre, ahonnan három ezüstérmmel tértek haza.
Díjazottjaink: Zsiros Rebeka 3. osztályos tanuló, Fekete Nándor
3. osztályos tanuló.
Minden versenyzőnek szívből gratulálunk!
Köszönjük a szülők és a felkészítő nevelők munkáját!

Farsangi felhívás

Felsős versenyzőink
I. hely: Zsiros András 5.o. – Katona Lili 7.o., II. hely: Tóthfalusi
Máté 5.o., III. hely: Szabó Jolán Gyöngyi 6.o.

Létavértes apraja-nagyja figyeljen fel a február 28-i nagy napra,
hisz ekkor lesz az Irinyi Iskola farsangi fesztiváljának időpontja!
A vigasság helyszíne iskolánk tornaterme,
mindenki ott legyen, aki szeret mulatozni délután kettőre!
A jelenlévőket föld körüli utazásra csábítjuk, a jó hangulatról gondoskodnak az éneklő, táncoló Irinyis diákok.
Mindenkit szeretettel várunk,
hisz idén is fergeteges télűző bulit tartunk!!!

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola nevelőtestülete nevében
Jákóbné Szilágyi Éva

FARSANGI CSINNADRATTA
A Rozsnyai Gyűjtemény február 15-én sikeres télbúcsúztató közösségi programot rendezett, melyről több mint 160 kép, videofelvétel
látható az intézmény facebook oldalán.

5 –6. osztályos kézilabdás lányaink
A sportban is jeleskedtek diákjaink. Január hónapban a felső tagozatos lányaink Körzeti kézilabdaversenyen vettek részt, ahol
mindkét korcsoportban második helyezést értek el.

7 – 8. osztályos kézilabdás csapat

Kiszebáb égetés
Fotó: Kővári Krisztián
Az egész délután tartó látványos programsorozatról tudósított a
köztelevízió híradója. Megtekinthető a médiaklikk.hu oldalon.
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LÉTAVÉRTES sc ’97 hírei

Plókai - pálya névadóünnepségről
A Létavértes SC ’97 szervezésben február 2 -án volt a műfüves
pálya névadó ünnepség a Debreceni utcai sportcentrumban.

Óvodás focistáink is folyamatosan készülnek a terem bajnoki mérkőzésekre.
FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

A Plókai fivérekről: Mihályról és Attiláról elnevezett pálya
avatásán több mint száz személy tette tiszteletét.

Kézilabda

A vendégek között volt a Budapesti Honvéd küldöttsége Szurgent
Lajos vezetésével, valamint Kovács Kálmán, Pisont István volt NB
I-es DVSC játékosok.
Itt volt a Kabai Meteorit Sportegyesület küldöttsége, Hosszúpályi
település polgármestere, Létavértes város képviselő-testületének
több tagja és a polgármester, a helyi egyházak képviseletében:
nagytiszteletű Rozsnyai István és Szimicsku Ferenc gk. esperes, a
Létavértes öregfiúk labdarúgói, szurkolók, és nem utolsó sorban a
Plókai testvérek családtagjai és barátaik.

Lányaink januárban sem pihentek. Az erőnléti edzéseket követően
U-13-as csapatunk Nyírbátor, majd a Vegyipari Szakközépiskola
csapataival játszott sikeres felkészülési mérkőzéseket.
Papp Zoltán
szakosztályvezető

Vizelli Károly változatlanul népszerű

Plókai Mihály 118 NB-es mérkőzésen lépett pályára és 26 gólt lőtt.
A Létavértes Vörös Meteor Egyesületben kezdte, majd a DVSC ben folytatta, ahol ifjúsági válogatott is volt. Nem, szakadt el labdarúgástól, a pályától. Ma a Kabai Meteorit edzője.
Plókai Attila 374 NB I –es mérkőzést játszott és 46 gólt rúgott.
Hétszer volt a magyar válogatott tagja, ahol egy gólt szerzett. Csapatai: DVSC, Kispest Honvéd, és Vasas SC. Ma a Rákosmenti
KSK –ban kamatoztatja tehetségét, tapasztalatait.
Újságcikk, képek: www.letavertes.hu/ Hírek

Labdarúgás
Szakosztályunk valamennyi csapata megkezdte alapozó edzéseit. A
bajnokságok az időjárás függvényében várhatóan március közepén
indulnak.

A facebookon 32 versenyzővel indult szavazás 2019.
legnépszerűbb
raliversenyzője címért. A többfordulós megmérettetésben öszszesen 51.873 szavazatot adtak le.
Megismétlődött a tavalyi
döntő, 50,9 - 49,1 % ban,
igen szoros csatában, több,
mint 3300 szavazat beérkezését követően 59 szavazat különbséggel
Hevesi Istvánt választották meg győztesnek! Vizelli Károlynak
sincs miért szégyenkezni, mert rengetegen szavaztak rá!
Vizelli Károly így nyilatkozott: „Először is szeretném megköszönni
mindenkinek a szavazatát! Nagyon jó érzés, hogy ennyi embert
megmozgatott ez a szavazás! Gratulálok Hevesi Istvánnak! Örülök,
hogy veled döntőzhettem!”
(TB)

2020. FEBRUÁR
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A Holocaust történései Nagylétán
Ez történt, így történt.
Sok zsidócsalád élt Nagylétán, volt Imaházuk, iskolájuk, temetőjük. Én azt az öt családot ismertem, akik körülöttünk laktak.
A mai Csokonai utca sarkán Rótbergerék laktak, az apa a környéket
járta: adott – vett, kereskedett, bádogos – üvegező javításokat végzett. Egy fiuk volt, olyan 8-10 éves lehetett. Az történt, hogy belerúgott a piros pettyes gumilabdámba, az szétszakadt. Az édesapja
nagy bocsánatkéréssel jött át, és nagyon köszönte, hogy nem tettünk
feljelentést. Azóta tudjuk, hogy a fiú, ha panasz ment volna ellene,
nagyon rossz helyre került volna.
A másik utcasarkon (ma Alkotmány utca) egy idős házaspár lakott.
A bácsi foltozó suszter volt. Egy hajnalban bekopogott az ablakon.
- Tessék, itt van a kislány cipője, mehet az óvodába.
Szüleim megbeszélték, milyen rendes a kisöreg, még sötét van.
Később értettem meg, hogy azért jött sötét hajnalban, még a vonathoz nem ment senki, hogy ne lássák, hogy kapcsolatban vagyunk
velük. Nem akart bennünket bajba keverni.
A Baross utcán volt a Kuffer család fűszer-csemege vegyes boltja.
Mindenki szerette őket., hozta a kért árut, hitelt is adott, és általában
nem volt náluk semmi árunak magas az ára.
A Baross utca másik oldalán a Weisz bácsiék laktak. Ő patkoló
kovács volt, a felesége a ház körüli munkát látta el (beteges volt). A
lányuk Irénke valahol tanult.
Mellettük a Spirer család élt, együtt a négy testvér. A két nő varrónő volt, a két férfi vándorkereskedő.

Nagyléta - Vasútállomás
A háború után a négy Spirer testvér, Weisz bácsi és a lánya Irénke
jött vissza.
Weisz bácsi rövidesen meghalt. Irénke zsidógyászt tartott. Egy hétig
sötét szobában csendben ült, egyedül.
1951-ben felkeresett bennünket a négy Spirer testvér és Weisz Irénke, hogy segítsünk rajtuk azzal, hogy a kertünkből adjunk el nekik
egy darabot, mert nekik alig van udvaruk, és így nem tudják eladni a
házat.. Adtunk. Így eladták a házukat, és elmentek Debrecenbe,
illetve Pestre.
1951-52 körül 4-5 zsidópap jött le a Szigetre (a Csokonai utca végén
elterülő legelőre) és a folyó partján énekeltek, imádkoztak és kenyérmorzsát szórtak a folyóba. Így küldött mindenki mindenkinek
vigasztalást, segítséget, életerőt, összetartást.
Záró gondolat:
A Holocaust az egyetemes történelem legszörnyűbb eseménye.
Olyan borzalom, amit nem lehet elfelejteni, sosem lehet belenyugodni. Megmagyarázhatatlan milyen hatalom volt az, amit a világ
nem tudott megállítani.
Lev Tolsztoj Háború és béke című regényének egy sorával tudom
zárni ezt a gondolatsort:
”Fiam! Vigyázz! A túlzott hatalom lealjasít!”
Milbik Józsefné pedagógus

Régi kép

Nagyléta – Izraelita templom (Baross utca)
Emlékszem, amikor „hajtották” őket, ki a vasútállomáshoz a kövesút közepén, mint a csordát, mindenkinél volt egy kis csomag.
Csendben, szótlanul mentek, a földet nézték. A házak előtt sokan
kint álltak. Mindenki szerette, sajnálta őket. A szomszéd fiú a tenyerével, mélytartásban ide intett nekem, de nem nézhetett erre.
Este jött vissza az első hír róluk: nem rendes vasúti kocsikba, hanem marhavagonokba kellett felszállniuk, és amikor elindult velük
a vonat zokogtak.
Másnap jött róluk a hír, hogy Kuffer Zsófi Sárándig megszült, de
azt, hogy fiú vagy lány született, és mi lett vele, azt sose tudtuk
meg.

Amikor a névsort összeírták (kb. 1990-ben, a háborús emlékkert
oszlopára) az újszülött abban nem szerepelt. (Ezt Rácz Béláné Papp
Juci anyakönyvvezető tudta megnézni, tőle tudom.)

A VÉRTESI ÓVODA DOLGOZÓI A 70-ES ÉVEKBEN
Első sor balról jobbra: Barcsa Lászlóné, Papp Edit, Tóth Lászlóné (Magyar
Inci, ölében Karcza Sanyika ül), Bora Lászlóné, Papp Andrásné, Penyigei
Jánosné
Felső sor: Karcza Sándorné szülő, Magyar Antalné (Kató néni), Gellei
Gyuláné (Mázló Ibolya), Szatmári Sándorné (Etus néni), Farkas Mária,
Madarász Antalné (Juliska néni), Papp Józsefné (Bodzás Ibolya)

A fotót Farkas Imréné Madarász Julianna (1979-ig Nyárfás utcai
lakos) leánya Farkas Bernadett küldte Csömörről (Pest megye), amit
ezúton is köszönünk!
A nevek pontosításáért köszönet Bora Lászlónénak és Papp Editnek!
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Tisztelt Gazdálkodók!
Őstermelői igazolványok

Az őstermelői kártyákat 2020. évben is szükséges felülírni a megváltozott személyes adatokkal (név-, lakcímváltozás, NAV-nál
bejelentett tevékenységi kör bővítés), illetve minden földterületet
érintő változást, értékesíteni kívánt termékek körét és mennyiségét
illetően. A 2016-ban kiadott Őstermelői igazolványok 2020. 12. 31ig hatályosak, de csak 2018.12.31-ig voltak érvényesek. További
egy évre, a 2020-as évre lehetőségük van a termelőknek érvényesíteni az igazolványokat.
A 2017-ben kiadott Őstermelői igazolványok 2019.12.31-ig voltak
érvényesek. További két évre 2020 és 2021 évre lehetőségük van a
termelőknek érvényesíteni az igazolványokat
Az érvényesítés határideje minden igazolvány esetében március
20.
A 2016-ban kiadott Őstermelői igazolványokat cserélni szükséges
az őrtermelői tevékenység folytatásához, az igazolványok cseréjét
2020. decemberében végezzük.
Kérünk mindenkit, hogy őstermelői kártyáját minden esetben hozza
magával, az ügyintézési idő csökkentése érdekében.

Nitrát adatszolgáltatás

A 2019. évre vonatkozó nitrát adatszolgáltatást a 2020. januárjától március 31-ig kell teljesíteni. Benyújtás: elektronikusan - ÁNYK
program + Ügyfélkapus benyújtás -> visszaigazoló levél érkezik. A
beküldött adatlap másolatát 5 évig meg kell őrizni! Adatszolgáltatáshoz a területek helyrajzi száma, blokkazonosítója, előző évben
termesztett növények listája, és a kijuttatott N hatóanyag mennyisége szükséges.
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2020. FEBRUÁR

A mintákat a területek tagoltsága és mérete határozza meg. Külön
blokkazonosítóval rendelkező táblákból kell 1 mintát venni, illetve
5 hektárnál nagyobb táblákból, 5 hektáronként szükséges 1 minta. 2
típusa van a vizsgálatoknak, a szűkített és a bővített vizsgálat. Szűkített vizsgálat díja 3200 Ft+ÁFA mintákként, a bővített díja 4000
Ft+ÁFA mintákként. Tehát nagyon egyszerű dolguk van a termelőknek. Megszedik a mintákat, ezt követően a falugazdász irodába
kell beszállítani és onnantól intézzük az ügyintézést. Az eredmények is az irodába fognak visszaérkezni és majd értesítjük az érintetteket.

Téli Kamarai Gazdaklub

Kamaránk egyik legfontosabb feladata a tagok széleskörű, pontos
és naprakész tájékoztatása. Ennek érdekében a NAK Hajdú-Bihar
Megyei Igazgatósága információs gazdaklub rendezvényeket indított, amely során a megye számos településén a NAK és a társintézmények, partnerszervezetek szakértői, valamint az agrárágazat
szereplői tartanak tájékoztatást. Téli Kamarai Gazdaklub előadássorozat következő helyszíne Létavértes lesz.
Az előadás helyszíne: Létavértes Városi Könyvtár Rózsa utca 1-3.
Időpont: 2020. február 19. 14:00 óra

Témák: Földügyi szabályozás aktualitásai. Előadó: Dr. Szentpéteri
Tamás. Falugazdász aktualitások, Talajmintavétel, Laborvizsgálat
Előadó: Zilahi Kristóf
Zilahi Kristóf és Tótin Zsófia falugazdászok

Vadászbál
2020. február 1--én harmadik alkalommal került megrendezésre az Érmelléki Vadásztársaság rendhagyó vadászbálja,
melynek ismét a Betekincs étterem adott otthont.
Az este a szokásokhoz híven vadászkürt hangjára kezdődött el,
majd meghallgattuk a vadászhimnuszt, amit az elnöki beszéd követett.

80 órás növényvédelmi alaptanfolyam
„Zöldkönyves”

A tanfolyam díja 70560 Ft, melynek 90%-a támogatott, így a részt
vevőknek 7056 Ft- ot kell kifizetni. (nem kell előfinanszírozni a
teljes díjat, hanem valóban CSAK ennyit kell kifizetni).
Kik vehetnek részt, kik jogosultak részt venni a képzésen?
Csak MVH regisztrációs számmal (ügyfél azonosítóval) rendelkező
természetes személlyel köthető felnőttképzési szerződés. Az adott
személy lehet mezőgazdasági termelő, erdőgazdálkodó vagy élelmiszer-feldolgozó.
őstermelő
családi gazdaság
erdőgazdálkodó természetes személy
agrártevékenységet végző vállalkozás (cég/egyéni vállalkozó)
cég vezető tisztségviselője részt vehet, alkalmazottja csak
munkáltatói igazolással delegálható a tanfolyamra.
Jelentkezéshez szükséges iratok:
min. 8 évfolyamot igazoló iskolai végzettséget igazoló dokumentum
érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya,
adóigazolvány
orvosi alkalmassági igazolás (a vizsgára legkésőbb hozni kell)
Feltétel a 18. életév betöltése. Jelentkezni a falugazdász irodában
lehet.

Talajmintavétel, laborvizsgálat,
tápanyag-gazdálkodási tervkészítés!

2020 januárjától teljes körű szolgáltatást nyújt a Kamarai a
talajmintavételben a gazdálkodóknak, és az ezt követő
laborvizsgálatban. Talajmintavételhez tudunk adni gyűjtőzacskókat.
Minden támogatást igénylőnek kell laborvizsgálati eredménnyel
rendelkezniük. A vizsgálatot 5 évente kell megújítani.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Ismét meg lett jutalmazva a vadásztársaság több tagja, akik az
elmúlt évben munkájukkal segítették a társaság előrehaladását.
Szokásunkhoz híven újra színpadra lépett, és mosolyt csalt a vendégek arcára a társaság tagjai közül verbuválódott „színjátszó kör” ,
és annak műsora. Idén az ismert Vuk mese átalakított változatát
adták elő nagy sikerrel. Ezek után következett az ízletes vacsora,
amit természetesen vadhúsokból készítettek el a szakácsok. A bál
reggelig tartó tánccal folytatódott.
Girdánné Tőkés Emőke
További képekkel: www.letavertes.hu/ Hírek
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MEGEMLÉKEZÉS
„Csoda volt, hogy éltél, s bennünket szerettél.
Nekünk nem haltàl meg, csak àlmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet, s vezet.
Hogy egyszer majd, találkozunk veled.”
„

KISS GYULÁNÉ
Csukás Magdolna (1966 – 2016)
halálának 3 éves évfordulójára

Soha el nem múló fájdalommal emlékeznek Reá
Gyermekei, unokái, férje, családja

15. oldal

A p r ó h i r d e t é s
LAKÓHÁZ. Létavértes központjában, Nagyváradi u. 24/A, emeletes, 180 m2-es, 3 szobás, parkettás,
gáz- és vegyes tüzelésű központi
fűtéses lakóház garázzsal, gazdasági- és melléképületekkel, ipari
árammal, pincével eladó.
Érdeklődni lehet 06-30 / 252-6375
(B-2019/28560/13/56))

CSALÁDI HÁZ. Hajdúszoboszló,
Major u. 22. szám alatt földszint
1+2 félszobás családi ház eladó.
Strand 5 perc. Tel: 0630 743-1021
(B-2020/28560/1/56)

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek
Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged!
Addig vagy boldog, míg van aki szeret,
Aki ha baj van fogja a kezed.
Hogy milyen fontos is volt neked,
Csak akkor tudod meg, ha már nincs veled. "

Fájó szívvel emlékezünk

BESSENYEI ISTVÁNNÉ
Szabó Mária
halálának 2. éves évfordulójára
Szerető családod

„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél

Nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked örökre,
Ha látni akarunk, felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább,
Ott várj ránk, ha az időnk lejárt..”

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk

KERT,
TELEK. Létavértes,
Hunyadi u. 8. szám alatti 5400 m2
kert és telek eladó. Érdeklődni
lehet: 06 70/ 949 8926
(2020/28560/3/60)

SZÁNTÓ. Létavértes külterületén
tormaföldnek való 1,8 ha szántó a
0881/60 hrsz. alatt ELADÓ. Fúrott
kút van. Telefon: 06 30 259 -6921
(B-2020./28560/3/44)

TENGERIDARÁLÓ. Nagy teljesítményű tengeridaráló és morzsoló eladó. Érdeklődni: Pánya
Adorjánné, Létavértes, Zöldfa u. 24.
Tel: 52/251-401 (B-2020/28560/2/16)
KÉSZPÉNZES AUTÓFELVÁSÁRLÁS!
Díjmentesen házhoz megyünk,
azonnal fizetünk! Telefonszám:
0670/773-1138 (x)
APRÓHIRDETÉS:
528.-Ft + ÁFA = 670.-Fr

DUPLATELKES INGATLAN.
Létavértes, Széchenyi u. 21. sz.
alatti dupla telkes ingatlan (családi
házak, üzlethelyiségek, gazdasági
épület) eladó. Érdeklődni lehet: (52)
251-316, 06 (30)6378 021
(B-2020/28560/3/54)

SZÁNTÓ ÉS ZÁRTKERT.
Létavértes külterületén 0449/7 h.sz.
2129 m2 szántó, 0468/20 h. sz.
3279m2 szántó, 0588/57 h. sz.
1645m2 szántó, zártkertben 5600/1
h. sz. 4564m2 szőlő eladó.
Érdeklődni : 06-70 455 8765 (x)
ELADÓ a tulajdonomban lévő
Létavértesi víztározó (34 ha), a
körülötte lévő tanyák, erdő, szántó,
rét. Vértesi részen 1,83 ha szántó.
Érdeklődni: 06 (30) 5048948.
(B-2020/28560/3/54)

ERDŐ. FÓLIAVÁZ. 2 hektár
nyárfás erdő akácossal és 15 méter
hosszú fóliaváz eladó.. Érdeklődni:
06 20/ 334-6845
(B-2020/28560/3/65)

HÁZTARTÁSI BERENDEZÉS,
GÉP. Eladó színes televízió, mosógép, kétszemélyes heverő, fenyő
íróasztal, hatszemélyes ebédlőasztal
+ 6 szék. Érdeklődni: Árva Barna
70/770-2595
(B-20201/28560/3/56)

DOLGOZZON OTTHONÁBAN
Kozmetikai dobozok hajtogatása
stb. Elérhetőségei: 06-90-603-607
(audiopress.iwk.hu - 635 Ft/min,
06-209104517) –(x)

FARNASI JÓZSEFNÉ

Bogya Ibolya (1939 – 2019)
halálának 1. évfordulójára
Férjed, gyermekeid, unokáid és dédunokáid
menyed és testvéred

„Alszom mélyen zúgó fenyők alatt,

Ó, ne zavarjátok meg édes álmomat!
Boruljatok síromra csendesen,
Ahová mentem, ott nem fáj semmi sem.”

TASNÁDI MIHÁLY

1950 -2010
halálának 10. évfordulója alkalmából
Soha el nem múló fájdalommal a szívünkben emlékezünk:

Feleséged, gyermekeid, unokáid
GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK
fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft

Hirdetések leadása március 10 -én, kedden 12 óráig
Városháza I. emelet 12. – vagy letahirek@gmail.com

Az „IMIKE GYERMEKÜNK MOSOLYÁÉRT ALAPÍTVÁNY”
A Kuratórium és a szülők megköszönik a 2019. évben az adó 1 %-ból
felajánlott támogatást, mely 307.704.- forint volt.
A teljes összeget légtisztító és párásító készülékre, betegrögzítő vállhámra,
étrend-kiegészítőkre, ELO leckecsomagra és monitorra költöttük el.
A gyermek gyógykezeléséhez, életkörülményei javításához kérjük
továbbra is a támogatók segítségét!
Gyermekünk életének megmentéséért kérjük, támogassa alapítványunkat
adója 1 %- ával, adományával !
Adószám: 18148398-1-09, Számlaszám: 11738008-20843612
Valamennyi támogatónak köszönjük együttérzését,
és áldozatvállalását!

16. oldal
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Sikeres folytatás
Február 8-án Budapesten, a pestszentimrei sportkastélyban megrendezett korosztályos magyar bajnokságon jól szerepeltek a
létavértesi grapplingesek. Hatalmas dobásokkal, fojtásokkal és
feszítésekkel 2 arany, 6 ezüst és 2 bronzérem született.

Amatőr pingpong verseny
Felnőtt amatőr asztalitenisz versenyünk, ezúttal is kiváló hangulatban telt. A novemberi hajdúdorogi és hajdúnánási vendégjátékosok
után most Derecskéről is érkeztek játékosok a létavértesiek mellé.
Minden résztvevő lelkesen, játékszabályokat betartva méretette meg
magát. A versenyt Nagy Károly játékvezető irányította. Mindenkinek köszönjük a részvételt, támogatást!

Két magyar bajnokot avattunk: Zagyva Tibor és Kustor Zsombor
személyében. Szoták Hunor (ifj 1, 42 kg) első mérkőzésén megsérült de végig küzdötte a versenyt, becsülettel helytállt.
Érmesek:
-Zagyva Tibor (ifj1 42kg) gi arany, nogi ezüstérem

-Bakó Balázs (ifj1 50kg) gi bronz, nogi ezüstérem
-Szabó Kristóf (ifj1 55-66kg) gi ezüst, nogi ezüst
-Belényesi Bence (ifj 2 +73kg) gi becsülettel helytállt, nogi ezüst
-Kustor Zsombor (ifj 2 66 kg) gi arany, nogi ezüstérem és +73kg
giben bronzérem

Köszönöm a szülők segítségét a versenyen, és köszönöm a támogatásukat! Köszönet Szőllősi Lászlónak, a Combat Club Debrecen
fekete öves mesterének a felkészüléshez nyújtott segítséget. Köszönet a Szabó busznak -Szabó Gyulának- hogy támogatta utazásunkat!
Készülünk a március 7-i dabasi versenyre, ahol mindenki a saját
korosztályában, gi és nogi versenyszámban indul.
Szabó Csaba
FOTÓ: VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰV. HÁZ

Régi kép

Eredmények:
Nők:
1. Topa Csilla Derecske
2. Bauer Antalné Derecske
3. Juhász Ernőné Létavértes

Férfiak:
1. Kelemen László Létavértes
2. Juhász Attila Létavértes
3. Fangli Vilmos Létavértes

Következő alkalom: 2020.május 30. szombat 10 óra
Papp Zsoltné Kis Mónika
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A város első bálján, 2007. január 27- én a Sporttelep tornacsarnokában készült fénykép. Fotózta: Boros-Szima Beáta

